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CONFIDENTIEEL 
achterhouden britse compensatie over 1980 

in mijn 41 aan rome was een door mp aan italiaanse 
ambtgenoot gerichte brief opgenomen, waarin een beroep op 
italie werd gedaan om het standpunt te verLaten voLgens 
weLke de britse compensatie voor 1983 pas gedeblokkeerd 
zou kunnen worden na overeenstemming over het totale post-
stuttgart pakket, weLke totaLe overeenstemming, zoaLs 
bekend, nog niet is bereikt. 
een soortgeLiJke brief was ook aan de franse president 
gericht, copie van die tekst zaL u per koerier toegaan, 
deze brieven waren zodanig getimed dat ze ertoe konden 
bijdragen de bestaande impasse op de speciaLe aLgemene 
raad van dinsdag J.L. te doorbreken, nu het evenweL vanwege 
de ontwikkeLingen in die raadszitting van beLang Lijkt een 
zo gesLoten mogeLiJke opsteLLing van de Lidstaten vis a vis 
het vk te bevorderen, zaL nederLand bij itaLie en frankrijk 
niet meer op deze inschikkelijkheid aandringen, 
e.e.a. betekent dat tegenover britse gesprekspartners geen 
meLding zou moeten worden gemaakt van de nederLandse 
stappen in rome en parijs, discussie over de eventuele 
onduidelijkheid van de conclusies van raadsvoorzitter kohi 
in stuttgart zijn dan ook niet meer opportuun. 
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